
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup sehat dewasa ini sedang hangat menjadi pembicaraan dan 

menjadi trend baru bahkan menjadi kebutuhan yang tak bisa dilepaskan dari 

kehidupan sehari-hari. Banyaknya penyakit yang muncul akibat kurangnya 

kontrol dan pengetahuan mengenai kesehatan dan kebugaran tubuh menyebabkan 

munculnya kesadaran diri untuk merubah pola hidup menjadi lebih baik, salah 

satunya adalah dengan menjaga pola makan dan olahraga yang rutin. Pemerintah 

juga melalui dinas kesehatan sedang giatnya melakukan sosialisasi tentang hidup 

sehat yang di dukung oleh keterlibatan media dalam menyampaikannya, oleh 

karena itu masyarakat sekarang telah menyadari betapa pentingnya untuk 

berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat.  

Berolahraga tidak hanya sebatas olahraga yang biasa kita lakukan seperti 

jogging, renang, sepakbola, futsal, bulutangkis atau olahraga lainnya , namun 

berolahraga di pusat kebugaran saat ini menjadi kebutuhan rutin yang dilakukan 

masyarakat saat ini. Begitulah pusat kebugaran yang saat ini makin banyak 

bermunculan. Potensi pasar pusat kebugaran di Indonesia sangat luas dengan trend 

yang meningkat, khususnya di kota-kota besar.  

Fitness sudah menjadi bagian dari kehidupan, terutama di kota besar. Ini 

menjadi tempat berkumpulnya para pekerja kantoran dan juga anak muda-anak 

muda yang peduli akan kesehatannya, sekaligus juga membentuk tubuh yang 

ideal. Dimana banyak masyarakat di kota-kota besar banyak yang mulai 

memperhatikan penampilan fisik mereka. Selain itu, tempat fitness juga dijadikan 

ajang bersosialisasi atau berkumpul bersama teman maupun sesama member di 

tempat fitness.  

Bagi kebanyakan masyarakat kota, fitness merupakan wahana sebagai 

sarana olah raga yang nyaman dan praktis disela-sela kesibukan serta rutinitas 



kerja serta menjadi penyalur akan kebutuhan dan kewajiban untuk memenuhi 

hidup yang sehat, karena di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula.  

Hal ini tentu menjadi peluang bisnis bagi penyedia jasa kebugaran tubuh 

di Indonesia. Sehingga bisnis pusat kebugara pun makin menjamur dan semakin 

menyebar di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Semarang, Medan, Palembang dan kota – kota  lainnya. 

Fitness center adalah tempat kegiatan berbagai macam olahraga dalam 

satu tempat. Dapat dikatakan bahwa fitness center sebagai usaha perekonomian 

baru di masyarakat di latarbelakangi pula akan kesadaran masyarakat kota tentang 

betapa pentingnya kesehatan tubuh. Bisnis di dunia fitness merupakan 

representasi dari usaha sektor informal yang mampu bertahan hingga kini. Hal 

yang dibuktikan semakin maraknya pertumbuhan fitness center mulai dari 

kalangan low end (menengah kebawah) seperti fitness center yang berdekatan 

dengan tempat tinggal sampai dengan citraan high end (menengah ke atas) seperti 

halnya berada di kawasan Mall atau pusat perbelanjaan sampai berada di hotel 

berbintang. 

Pada awalnya, pusat kebugaran hanya diminati oleh kalangan 

binaragawan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu , tempat kebugaran tersebut 

kini diminati oleh berbagai kalangan baik itu para karyawan , selebritis, 

pengusaha dan pelajar atau mahasiswa. Harga yang ditawarkan oleh pengelola 

Fitness center sangat bervariasi mulai dari harga Rp.750.000 perbulan untuk 

kalangan menegah ke atas dan untuk menegah kebawah Rp.100.000 , bahkan 

salah satu Fitness Center terbaik di Indonesia yaitu Celebrity Fitness menawarkan 

program keanggotaan seumur hidup dengan membayar Rp. 23 Juta 

(www.celebrityfitness.co.id Maret 2012) 

 

Banyaknya fitness center memicu persaingan antar perusahaan semakin 

meningkat, berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada para pelanggan dan calon pelanggannya agar tetap bertahan di 



bisnis ini. Pemasaran yang baik ditambah peningkatan pelayanan diberikan agar 

pelanggan merasa nyaman akan service yang diberikan serta agar pelanggan 

menjadi loyal terhadap perusahaan. Selain itu pemilihan lokasi dalam bisnis ini 

dinilai sangat penting agar dekat dengan pelanggan yang ingin tetap menggunakan 

jasa ini, disertai juga dengan penetapan harga yang tepat akan menjadi penentu 

keuntungan bagi perusahaan dan persaingan yang mengacu pada proses keputusan 

pembelian konsumen hingga kesetiaan pelanggan. 

Target pasar yang dibidik oleh fitness center berpengaruh terhadap 

atmosfer fitness center tersebut. Menyesuaikan dengan kemapanan anggotanya, 

umumnya fitness center didesain konservatif. Namun, kondisi tersebut sudah 

mulai berubah dalam tahun tahun-tahun belakangan ini. Dengan bermunculannnya 

fitness center baru dengan konsep berbeda. Jika sebelumnya hanya kelas ekonomi 

atas yang dibidik, kini kalangan menengah pun menjadi target pasarnya. Sebagai 

konsekuensi biaya ditekan. 

Sumarwan yang dikutip oleh Ida Ayu (2012:2) mengemukakan bahwa 

pengertian Gaya Hidup merupakan suatu cara yang dapat menggambarkan 

perilaku seseorang, yaitu bagaimana hidup, menggunakan uangnya dan 

memanfaatkan waktu yang dimilikinya 

Secara umum gaya hidup dapat diartikan sebagai yang dikenali dengan 

bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang 

pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri 

sendiri dan dunia di sekitar (opini). Sedangkan menurut Minor dan Mowen (2002, 

p. 282), gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana 

membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam 

membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu.. 

Di Kota Bandung sendiri , banyak masyarakat yang sudah semakin paham 

akan penting nya kesehatan, hal itu di mulai dengan menerapkan pola hidup sehat, 



apalagi pemkot Bandung dengan membuat beberapa program – program setiap 

harinya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat yang dimulai dari 

kebiasaan sehari – hari seperti selasa tanpa rokok, jumat bersepeda. Menurut 

Walikota Bandung, Ridwan Kamil didalam situs 

(http://cikalnews.com/read/11461/09/2/2015/pemkot-bandung-suarakan-hidup-

sehat) mengatakan ”Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan, pihak 

Pemerintah Kota Bandung membentuk sebuah tim khusus, yang akan bertugas 

mensosialisasikan mengenai kesehatan  di masyarakat, kesehatan yang dihasilkan 

nanti, akan masuk ke sekolah - sekolah untuk mensosialisasikan hidup sehat. Hal 

ini tentu membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menawarkan fasilitas 

pendukung pola hidup sehat bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka 

fitness center di Kota Bandung. 

Di Kota Bandung juga sudah semakin banyak fitness center yang 

bermunculan serta berbagai macam fasilitas dan fitur-fitur yang disediakan. 

Bahkan bukan hanya fitness center yang berlokasi di sport center, tetapi juga ada 

yang berlokasi di mall. Meski begitu beberapa fitness center juga menawarkan 

harga yang ekonomis untuk kalangan menengah, yang lokasinya juga di dekat 

perumahan-perumahan warga. 

Tabel 1.1  

Hasil penelitian awal responden di sekitar Oxygen Gym Bandung 

Indikator Penelitian Awal 
Presentase (%) 

Ya Tidak 

Kesadaran responden akan pola hidup sehat 86,67 % 13,33 % 

Minat responden meluangkan waktu 

berolahraga 
70 % 30 % 

Minat responden meluangkan waktu untuk 

menerapkan pola makan yang sehat 
63,33 % 36,67 % 

Minat responden yang tertarik untuk pergi ke 

Gym 
53,33 % 46,67% 

 Sumber : Hasil olah data primer, Agustus 2015 

http://cikalnews.com/read/11461/09/2/2015/pemkot-bandung-suarakan-hidup-sehat
http://cikalnews.com/read/11461/09/2/2015/pemkot-bandung-suarakan-hidup-sehat


Tabel diatas menjelaskan hasil observasi ke lapangan secara sederhana 

dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada 30 responden. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kesadaran responden akan pola hidup sehat  sebesar 86,67 %, hal ini 

menunjukkan bahwa responden di sekitar oxygen gym bandung memiliki 

kesadaran yang baik mengenai gaya hidup sehat.Sementara minat responden yang 

tertarik untuk pergi ke gym di sekitar Oxygen Gym sebesar 53,33 % artinya 

responden memiliki ketertarikan untuk pergi ke gym cukup baik. 

Salah satu fitness center yang terletak di Kota Bandung juga menargetkan 

kalangan menengah adalah Oxygen Gym Bandung yang terletak di jalan parakan 

saat , ruko grand antapani no 6 Bandung, lokasinya yang cukup strategis dan 

mudah dijangkau karena sangat dekat dengan perumahan masyarakat membuat 

orang memilih untuk datang ke Oxygen Gym. Oxygen Gym sendiri baru resmi 

dibuka pada tanggal 25 November 2014. 

Dalam mempengaruhi keputusan pembelian, kita tidak bisa lepas dari 

bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P untuk produk barang yaitu 

harga, promosi, produk, tempat dan 3P tambahan untuk produk jasa yaitu orang, 

proses, bukti fisik. Harga adalah salah satu bauran pemasaran yang sering 

digunakan oleh perusahaan dalam membujuk konsumen untuk menggunakan 

produk atau jasa mereka. Konsumen Indonesia, terutama di Kota Bandung pada 

saat ini sensitif dengan harga.  

Menurut Kotler dan Keller (2007:84), kebijakan harga sangat menentukan 

dalam pemasaran sebuah produk, karena harga adalah satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi atau perusahaan. Jadi, 

tidak dapat dipungkiri bahwa harga merupakan suatu unsur penting, baik bagi 

perusahaan dalam mempengaruhi konsumen maupun bagi perusahaan dalam 

bertahan dalam persaingan. 

Kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh Oxygen Gym harus 

disesuaikan dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi terutama pada saat 

persaingan semakin ketat, karena besar kecilnya harga yang ditetapkan oleh 



perusahaan akan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan agar bisa bersaing 

dan juga mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk/jasanya. Agar 

lebih kompetitif di pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan harga pesaing 

sebagai pedoman untuk menentukan harga jual produk/jasanya, tentu dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan kelengkapan peralatan yang tersedia di 

Oxygen Gym itu sendiri. 

Tabel 1.2 

Data beberapa fitness center yang menawarkan harga murah  

di Kota Bandung 

Nama tempat 

fitness 

Harga 

Member / 

Bulan 

Biaya 

Pendaftaran 

Fasilitas 

Oxygen Gym 100.000 20.000 Alat-alat fitness memadai, Loker 

penyimpanan barang, Mushola, Area cukup 

luas 

Merpati 

Fitness 

120.000 20.000 Alat-alat fitness memadai , Loker 

penyimpanan barang, Area Luas 

Atmosphere 

Gym 

110.000 15.000 Alat-alat fitness memadai, Loker 

penyimpanan barang, Mushola, Area 

Cukup Luas 

Sumber : Dari berbagai sumber 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa harga yang ditawarkan oleh ketiga 

fitness center tersebut terjangkau oleh masyarakat dengan fasilitas yang memadai. 

Dan targetnya pun serupa yaitu kalangan menengah yang berada di pemukiman-

pemukiman yang padat penduduk. 

Oxygen Gym yang menawarkan harga paling murah , dengan fasilitas 

yang serupa, yang tidak kalah dengan para pesaing, pihak manajemen berharap 

dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan para pesaing bisa menarik 

banyak calon konsumen agar menjadi member di Oxygen Gym. 

Dengan membayar harga member Rp.100,000 setiap bulannya, ditambah 

Rp.20.000 untuk pendaftaran, masyarakat sudah bisa menjadi member di Oxygen 



Gym, seluruh member dapat menikmati fasilitas yang ada di Oxygen Gym selama 

sebulan. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap mulai dari Alat Fitness yang 

memadai , loker penyimpanan barang, toilet, hingga mushola, ditambah dengan 

suasana menyenangkan membuat orang betah berlama lama disini, Oxygen gym 

juga menyediakan kelas khusus seperti Yoga, Muay Thai, Zumba yang bisa 

diikuti disini. Hingga saat ini jumlah member yang telah terdaftar sekitar 500 

orang lebih sejak dibuka pada tahun 2014. 

 

Tabel 1.3 

Jumlah Member Aktif dan Member Baru di Oxygen Gym 

Bulan April – November 2015 

Bulan Jumlah Member Aktif Member Baru 

April 102 34 

Mei 80 28 

Juni 85 25 

Juli 98 50 

Agustus 87 25 

September 96 19 

Oktober 91 24 

November 84 20 

Sumber : Data Member Oxygen Gym 

          Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah member di 

Oxygen Gym, baik dari member aktif hingga member baru, padahal gaya hidup 

masyarakat yang sudah banyak masyarakat di Kota Bandung yang semakin 

menyadari pola hidup sehat, yang salah satu caranya dengan pergi tempat gym 

dan pihak Oxygen Gym sudah menetapkan harga yang murah bagi member.  



Jumlah pelanggan setiap bulannya di Oxygen Gym memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap kelangsungan fitness center yang bergerak dalam 

bidang penjualan jasa, karena bagi usaha fitness center seperti Oxygen Gym, 

pelanggan atau member merupakan sumber pemasukan. Semakin banyak 

pelanggan fitness center, maka semakin besar pemasukan yang dapat diraih fitness 

center tersebut, dan . sebaliknya semakin sedikit pelanggan fitness center, maka 

semakin sedikit pula pemasukan yang dapat diraih perusahaan, yang 

memungkinkan terjadi kebangkrutan sebagai efek dari persaingan dan kualitas 

pelayanan yang kurang baik sehingga masyarakat lebih memilih untuk berhenti 

atau pindah ke tempat lain dibandingkan memilih ke fitness center tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

suatu penelitian pada Oxygen Gym Bandung sebagai pokok bahasan skripsi 

dengan judul : “PENGARUH GAYA HIDUP DAN KEBIJAKAN 

PENETAPAN HARGA TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN 

OXYGEN GYM BANDUNG”. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

 Dengan latar belakang penelitian tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi 

masalah penelitian bahwa ternyata masyarakat pada saat ini  memiliki gaya hidup 

yang saat ini lebih memperhatikan pola hidup sehat membuat banyak pengusaha 

tertarik untuk membuat usaha fitness center sebagai sarana untuk masyarakat agar 

bisa berolahraga dan menerapkan pola hidup yang lebih baik, namun tidak semua 

orang mempunyai uang banyak untuk pergi ke tempat fitness center, oxygen gym 

melihat peluang itu dan membuat fitness center bagi kelas menengah dengan 

harga yang terjangkau.  

          Gaya hidup masyarakat di kota Bandung yang sudah semakin banyak 

menyadari akan penting nya menjalankan pola hidup sehat, berbagai macam cara 

dilakukan salah satunya pergi tempat gym dan pihak Oxygen Gym sudah 



menetapkan harga yang murah bagi member, namun dalam hal ini masih terjadi 

penurunan jumlah member di Oxygen Gym. 

Dalam masalah ini dapat diketahui bahwa gaya hidup dan kebijakan 

penetapan harga merupakan suatu yang penting bagi usaha jasa kebugaran seperti 

Oxygen Gym Bandung, mengingat jumlah pelanggan yang aktif setiap bulannya 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan fitness center yang 

bergerak dalam bidang penjualan jasa, karena bagi fitness center, pelanggan atau 

member merupakan sumber pemasukan. Semakin banyak pelanggan fitness 

center, maka semakin besar pemasukan yang dapat diraih fitness center, 

sebaliknya semakin sedikit pelanggan fitness center, maka semakin sedikit pula 

pemasukan yang dapat diraih perusahaan, yang memungkinkan terjadi 

kebangkrutan sebagai efek dari persaingan dan kualitas layanan yang menurun 

sehingga masyarakat lebih memilih untuk berhenti atau pindah ke tempat lain 

dibandingkan ke fitness center tersebut. 

 

1.2.1 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya hidup masyarakat Bandung yang menjadi responden 

2. Bagaimana kebijakan penetapan harga di Oxygen Gym Bandung. 

3. Bagaimana proses keputusan pembelian di Oxygen Gym Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh gaya hidup dan kebijakan penetapan harga terhadap 

proses keputusan pembelian di Oxygen Gym Bandung 

 

 

 



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui gaya hidup masyarakat Bandung yang menjadi responden 

2. Untuk mengetahui kebijakan penetapan harga di Oxygen Gym Bandung  

3. Untuk mengetahui proses keputusan pembelian di Oxygen Gym Bandung 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya hidup dan kebijakan 

penetapan harga terhadap proses keputusan pembelian di Oxygen Gym Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat berguna dan bermanfaat 

bagi semua pihak yang terkait pada umumnya manfaat kegunaan tersebut, yakni : 

1. Implikasi Akademik 

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini , diharapkan dapat 

menjadi sasaran bagi penulis untuk membandingkan serta mengembangkan teori-

teori perkuliahan, khususnya mata kuliah manajemen pemasaran dengan aplikasi 

di dunia bisnis secara nyata khususnya pada Oxygen Gym Bandung 

2. Implikasi Manajerial 

Bagi perusahaan diharapkan mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan, 

sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan permasalahan gaya 

hidup dan kebijakan penetapan harga perusahaan, khususnya Oxygen Gym 

Bandung, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja dan citra baik perusahaan di 

mata konsumen. 


